Het Horecacollectief

Samenwerkingsmogelijkheden
Wie zijn wij?
Het Horecacollectief is hét digitale platform voor de professionele horecaondernemer
in Nederland. Onze slogan is “Samen meer voordeel”. We ondersteunen onze leden
voor én tijdens het ondernemerschap met als doel: ondernemen leuker, makkelijker
en professioneler maken.
Wat doet het Horecacollectief?
1.
2.
3.
4.
5.

Aanbieden van aantrekkelijke en scherpe (collectiviteits-)kortingen
Aanbieden en toegankelijk maken van professioneel (eerstelijns) advies
Delen van waardevolle (vak)kennis
Samenbrengen van horecaondernemers en horecaprofessionals
Behartigen en uitdragen van gezamenlijke belangen in de horeca

Het Horecacollectief is onlosmakelijk verbonden met het (starters) platform
ikwordhorecaondernemer.nl (IWHO.nl) en heeft als doel om horecaondernemers te
ondersteunen bij het succesvol en professioneel opstarten van een eigen
horecagelegenheid. Beide platformen zijn specifiek gericht op de horecabranche en
gebaseerd op onze succesvolle concepten voor de startende zzp’er: ikwordzzper.nl
(800.000+ bezoekers per jaar) en Het Ondernemerscollectief (19.000+ leden).
Samenwerken
Graag werken we samen met professionele partners die horecaondernemers kunnen
ondersteunen met het succesvol runnen van hun onderneming, met als uiteindelijke
doel: het behalen van een hogere rendementen, meer efficiëntie en een nog betere
gastervaring. Dit bereiken wij door het aanbieden van aantrekkelijke kortingen,
kennisdeling en vele professionele (horeca)services. We zijn dan ook continu op zoek
naar interessante professionele partijen die van toegevoegde waarde kunnen zijn
voor onze leden.
Samenwerkingsvormen Horecacollectief
Wil je in beeld komen bij horecaondernemers en heb je een aantrekkelijk aanbod voor
deze doelgroep? Dan werken we graag met je samen! Op het Horecacollectief kunnen
we jouw aanbod gericht onder de aandacht brengen door middel van:
•
•
•

Een interessante korting op jouw product/dienstverlening voor onze leden
Kennis delen door het plaatsen van content zoals kennisartikelen, checklist,
modellen etc.
Praktijkervaringen delen door het periodiek schrijven van een blog

Er zijn al samenwerkingsmogelijkheden vanaf € 250,Meer informatie of maatwerk?
Meer weten of maatwerk wensen? Neem dan contact op met Frank Baltes via
frank@horecacollectief.nl of telefoonnummer 085 - 4881232.

